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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares attityder gentemot våldsutövande män samt 

deras inställning till att arbeta med målgruppen. Studiens empiri har både kvantitativa och kvalitativa 

delar. En stor del av resultatet består av enkätsvar från 41 socialsekreterare som alla på något sätt 

arbetar med våld i nära relation. Enkäten består av en rad bakgrundsfrågor, följt av en vinjett som 

påståenden har formulerats efter. Enkäten avslutas med två öppna frågor som undersöker anledningen 

till att socialsekretaren arbetar på socialtjänsten samt deras inställning till att arbeta med 

våldsutövande män. Attributionsteorin användes i utformningen av enkäten och som verktyg i 

tematiseringen av enkätens påståenden.  Michel Lipskys teori om gatubyråkrati används även för att 

ge en mer nyanserad bild av studiens resultat samt för att närmare förstå studiens kvalitativa empiri. 

Studiens resultat visar bland annat på att det saknas tydliga riktlinjer inom området, att det finns en 

stark uppfattning att våldsutövares efterfrågan av hjälp är låg samt att det finns en relativt stark vilja 

att arbeta med målgruppen men att ett sådant arbete i låg utsträckning utförs. 

 

Abstract 

This study investigates the social service workers attitudes towards violent men and their attitudes 

towards working with the target group. The empirical study has both quantitative and qualitative parts. 

A large part of the result consists of questionnaires from 41 social service workers, all of them 

working in one way or the other with domestic violence. The survey consists of some background 

issues, followed by a vignette from which statements have been formulated. The survey ends with two 

open questions that examine the reason why the social service worker works within the social services 

as well as their attitudes towards working with violence-enforcing men. Attribution theory was used in 

the design of the questionnaire and as a tool in the thematization of the survey's statements. Michel 

Lipsky's theory of street-level bureaucracy is also used to provide a more nuanced picture of the 

study’s results and to further understand the qualitative empirical part of the study. The study's results 

indicate, among other things, that there are no clear guidelines for social service workers to follow 

within the work area, that there is a strong perception among the social service workers that the 

demand for assistance by perpetrators is low, and that there is a relatively strong willingness to work 

with the target group, but that such work is performed to a limited extent. 
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1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras studien först av en inledning. Sedan följer studiens problemformulering, 

syfte, frågeställningar och hypoteser. 

 

1.1 Inledning 

”Alla som är utsatts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Våldet drabbar 

framför allt kvinnor och utövaren är oftast en man. Trots likabehandlingsprincipen fokuserar både 

socialtjänstlagen och samhällets satsningar på våldsutsatta kvinnor. Syftet med att lyfta fram 

kvinnorna är att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld” (Socialstyrelsen, u.å). 

     Citatet ovan är det första som kommer upp vid sökning på ”våld i nära relation” på Google. Det 

ger en tydlig bild av allvaret inom ämnet och dess fokus på att stötta och hjälpa de som blir 

våldsutsatta. I proposition 2006/07:38 beskrivs det att socialtjänsten ska arbeta med alla parter som 

inkluderas inom området för våld i nära relation. Det innefattar förutom de som bevittnar eller utsätts 

för våld, även den som utövar våldet. Katarina Edlund (2010) beskriver i en rapport med uppdrag av 

Länsstyrelsen i Stockholms län. I den framgår det att nio av 39 kommuner/stadsdelar erbjuder insatser 

till våldsutövare i egen regi. Vidare framgår av rapporten att de kommuner som inte erbjuder insatser i 

egen regi hänvisar till andra verksamheter, där Manscentrum Stockholm är vanligast förekommande. 

Av de kommuner/stadsdelar som hänvisar till annan verksamhet framgår det inte om någon 

uppföljning görs gällande männen som blir hänvisade dit, vilket innebär att det är oklart huruvida 

våldsutövaren söker hjälp hos verksamheterna eller inte. För de kommuner och stadsdelar som 

hänvisar till Manscentrum (som inte erbjuder Manscentrum som insats på kommunens bekostnad) 

kostar det 300 kronor per besök för klienten (Manscentrum, u.å). 

 

1.2 Problemformulering 

För att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor har regeringen publicerat en strategi i arbetet 

med våld i nära relation. I denna strategi framgår att kommunerna i Sverige ska ta ett helhetsgrepp i 

ärenden gällande våld i nära relation, vilket även inkluderar den våldsutövande. Det framgår vidare i 

strategin att det bedrivna arbetet för våld i nära relation i stora drag endast arbetar med dem 

våldsutsatta trots att proposition 2006/07:38 beskriver att insatser till våldsutövare är en central del 

när det gäller att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I Socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS 2014:4) finns det föreskrifter och allmänna råd som rör arbetet med 

våldsutsatta för kommunerna att följa. Trots intentioner att förbättra kommunens arbete med 

våldsutövare så finns det inga enhetliga riktlinjer eller föreskrifter som reglerar arbetet med 

målgruppen. Det är heller inte lagstadgat vem som bär ansvaret för att erbjuda insatser till 

målgruppen. När det gäller insatser för våldsutövare finns där endast allmänna råd, vilket lämnar 

utrymme för kommunerna att hantera denna målgrupp som de vill. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares attityder gentemot våldsutövande män med 

attributionsteorin som verktyg samt att studera hur socialsekreterare beskriver sin inställning till att 

arbeta med denna målgrupp. 

 

1.4 Frågeställningar och hypoteser 

Studiens frågeställningar är följande: 

• Hur uppfattas våldsutövande män av socialsekreterare? 

• Hur ställer sig socialsekreterare i frågan om att arbeta med våldsutövande män? 

• Vilka faktorer påverkar socialsekreterares arbete med våldsutövande män? 

     För att besvara frågorna har en enkät formulerats, och för att fördjupa och förstå förutsättningarna 

för socialsekreterare så har kvalitativa intervjuer tillämpats. Vidare så har tankar och föreställningar 

uppkommit från studiens frågeställningar gällande studiens resultat. En föreställning gällande 

socialsekreterare var att denna yrkesgrupp vill arbeta med samhällets utsatta och ogärna med de som 

utsätter. Vidare har det resonerats om att det kanske finns ett intresse att arbeta med målgruppen men 

att kommunernas resurser är begränsade inom området. Med tanke på dessa tankar och föreställningar 

kring studiens utfall har jag valt att skriva ner mina hypoteser. Detta för att göra läsaren medveten om 

föreställningarna kring ämnet innan studien genomfördes. Här följer studiens hypoteser: 

     H1. Det finns ett motstånd hos socialsekreterare att arbeta med våldsutövande män. 

     H2. Det finns en rädsla hos socialsekreterare att arbeta med våldsutövande män. 

     H3. Socialsekreterare vill arbeta med våldsutövande män men får inte möjlighet till det. 

     H4. Bristande resurser begränsar förmågan för kommuner att hjälpa våldsutövande män. 
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2 Allmänna råd, riktlinjer och definitioner av våld 

I detta avsnitt presenteras först de riktlinjer och strategier som kommunerna i Sverige har att förhålla 

sig till i arbetet med våld i nära relation. Huvudfokus i detta avsnitt ligger på hur de allmänna råden 

och riktlinjerna beskriver hur kommunerna ska eller bör hantera våldsutövare. Vidare presenteras 

olika definitioner av våld för att ge läsaren förståelse kring begreppets olika dimensioner inom 

området för våld i nära relation. 

 

2.1 Nationella riktlinjer och strategier i arbetet med våld i nära relation 

Av vad som framgår i de nationella riktlinjerna för våld i nära relation (SOSFS 2014:4) finns endast 

allmänna råd gällande arbetet med gruppen våldsutövare. De allmänna råden ger direktiv hur 

nämnden förslagsvis bör tänka i arbetet med erbjudande av insatser till denna målgrupp: 

Socialnämnden bör med utgångspunkt i barnets behov kunna erbjuda insatser dels till 

våldsutövande föräldrar, dels till andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn. 

Insatserna bör syfta till att våldet upphör och att våldsutövaren får en ökad förståelse för hur våld 

påverkar barn. De bör genomföras med beaktande av barnets behov av trygghet och säkerhet. 

     Nämnden bör vidare, utöver vad som anges i första stycket, kunna erbjuda våldsutövare 

insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld. Insatserna 

bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn 

som bevittnat våld (s. 10). 

 

    Andra föreskrifter som avhandlas i riktlinjerna (SOSFS 2014:4) beskriver hur arbetet kring 

våldsutsatta bör eller ska hanteras. Vidare publicerades året efter, i maj 2015, en rapport på uppdrag av 

regeringen om hur arbetet med våld i nära relation kan kvalitetsutvecklas (Socialstyrelsen, 2015). 

Rapporten utvecklades under tre års tid, mellan 2012–2014, med syfte att ge medel åt kommunerna i 

Sverige att hantera och arbeta med frågor gällande våld i nära relation på ett likvärdigt sätt. Uppdraget 

bestod av tre delar; att fördela och följa upp utvecklingsmedel, att skapa ett nationellt och regionalt 

kunskaps- och metodstöd samt en extern utvärdering av uppdraget som givits till Socialstyrelsen från 

regeringen. Det framgår av rapporten att under 2014 så var kommunala insatser riktade till 

våldsutsatta det vanligaste verksamhetsområdet, likväl som det även har förekommit stödinsatser till 

barn i hög utsträckning. Socialstyrelsen (2015) skriver att insatser för våldsutövare har varit det minst 

vanliga bland föreningar som arbetar med att hjälpa socialt utsatta. Detta menar Socialstyrelsen ska 

förstås mot bakgrund av att det endast finns ett fåtal ideella föreningar som arbetar med denna 

målgrupp. Vidare i rapporten framgår att kommunerna generellt sett blivit bättre på att 

uppmärksamma våldsutövares behov av stöd och hjälp, kopplat till de våldsutsattas behov av säkerhet. 

    Regeringen publicerade i slutet av 2016 en strategiplan för att förebygga och bekämpa mäns våld 

mot kvinnor (Skr. 2016/17:10). Strategin började gälla den 1 januari 2017 och ska fortlöpa under en 

tioårsperiod. Kommuner och andra berörda instanser ska på regeringens uppdrag följa och förhålla sig 

till denna strategi. Det framgår av strategin att insatser riktade mot våldsutövande män tillhör 

ovanligheten jämfört med andra grupper som är i behov av hjälp. Det är även endast en liten del av 
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våldsutövande män som vistas inom Kriminalvården som deltar i särskilda behandlingsprogram mot 

våld. Vidare framgår av strategin att kommunerna i Sverige prioriterar ärenden med våldsutövare 

olika när det gäller erbjudande av stöd och hjälp till denna målgrupp och att våldsutövare inte alltid 

känner till att de kan ansöka om hjälp i kommunerna där de bor. Regeringen trycker på att 

Socialtjänsten har ansvar att ta ett helhetsgrepp hos familjer som bevittnat våld vilket även inkluderar 

den våldsutövande parten (a.a.). 

 

2.2 Definitioner av våld 

För att förstå studien bättre beskrivs här vad som omfattas när det talas om våld i nära relation, det 

kan vara allt från subtila handlingar till grova brott. När det talas om våldsutövare är det följande 

typer av våld som avhandlas. Det fysiska våldet kan ta sig uttryck via knuffar, fasthållning, att bli 

dragen i håret, slagen eller sparkad. Det sexuella våldet kan vara våldtäkt eller andra påtvingade 

sexuella handlingar. Under definitionen av sexuellt våld tydliggör Socialstyrelsen även att “sexuella 

handlingar där den utsatte inte vågar säga nej också räknas till sexuellt våld”. Det psykiska våldet kan 

ta sig uttryck genom förlöjliganden, direkta eller indirekta hot, samt våld eller hot om våld mot 

husdjur om det finns. En annan typ av våld är social utsatthet. Social utsatthet kan handla om 

frihetskränkningar, att en individ tvingas till att isolera sig från exempelvis släkt och vänner, eller 

fråntas möjligheten till att delta i sociala aktiviteter. Vidare förklaras materiell/ekonomisk utsatthet. 

Detta kan vara att en persons tillhörigheter förstörs avsiktligt eller att en part i en relation tvingas 

skriva på papper som kan ge negativa följder. Hit räknas även, om en person som dagligen är 

beroende av vård om omsorg, utsätts för vanvård eller försummelse. Det kan vara att personen 

undanhålls medicin eller inte får tillräckligt näringsrik mat (Socialstyrelsen, u.å.). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt följer de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens genomförande och 

analysavsnitt. Först presenteras attributionsteorin som enkäten har utformats ifrån, följt av Michael 

Lipskys teori om gatubyråkrati. Dessa två teorier skiljer sig i sin karaktär gentemot varandra. 

Attributionsteorin används i den här studien för att mäta attityder hos socialsekreterare och om dessa 

attityder påverkar viljan att arbeta med våldsutövande män. Teorin om gatubyråkrati tillämpas för att 

få en mer övergripande förståelse för hur riktlinjer och allmänna råd implementeras i det sociala 

arbetets praktik och bland annat hur socialsekreterares handlingsutrymme är en maktaspekt i 

arbetsutförandet.  

 

3.1 Attributionsteorin 

Björn Nilsson (1999) beskriver att det finns olika attributionsteorier men att de alla handlar om att 

beskriva grunden för en persons bedömningar. Attributionsteorin är en socialpsykologisk teori med ett 

kognitivt perspektiv och innebar en ny era inom området när teorin utvecklades under 1960-talet. I 

stora drag handlar attributionsteorin om hur vi tillskriver identiteter, egenskaper och orsaker bakom 

beteenden. Den process detta innebär kallas för attribution (Nilsson, 1999). 

     Harold Kelley och John Michela (1980) beskriver den generella modellen som attributionsteorier 

förhåller sig till och denna innefattar tre sidor; antecedent, attribution och konsekvenser. För att 

attribution ska fungera krävs en mottagare (den som tar emot information från en annan person) och 

en avsändare (den som sänder ut informationen). Under antecedent tar mottagaren in given 

information om beteenden, under vilka förhållanden och i vilken omfattning det förekommer, för att 

sedan dra en slutsats om varför avsändaren beter sig som den gör. Här bildar mottagaren en upplevd 

orsak till beteendet vilket beskriver attribution. Attributionen görs alltså utifrån den information som 

mottagaren tar emot av avsändaren. Vidare beskriver författarna hur attributioner följs av 

konsekvenser som tas till uttryck i en individs beteende, vad avsändaren ger för inverkan på 

mottagaren samt vilka förväntningar mottagaren får på avsändaren. De tillskrivna egenskaperna och 

orsakerna till beteendet speglas nu genom mottagaren via dennes beteende, affekt och förväntan 

gentemot personen som den har attribuerat (avsändaren). Nilsson (1999) beskriver att det finns tre 

olika källor till orsaker; ”den person vars beteende man vill förklara, den person beteendet riktas mot 

samt den situation där beteendet äger rum” (s. 198). Inom detta menar Nilsson att vi utnyttjar tre 

informationskällor – konsistens, konsensus och diskriminering. Konsistensen avser att förklara om en 

person beter sig likadant i olika situationer, konsensus förklarar huruvida andra personer beter sig 

likadant i samma situation och diskriminering beskriver om personens beteende skiljer sig gentemot 

olika personer. 
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3.1.1 Attribution och viljan att hjälpa 

Bernard Weiner (1985) har utvecklat teorin till att handla om attribution kopplat till motivation och 

emotion och hur detta bland annat kan härledas till en individs vilja att hjälpa en annan. Weiner 

beskriver att motivationen till att hjälpa en annan skiljer sig beroende på hur individer uppfattar 

orsaken till grunden för behovet av hjälp. Vidare beskriver författaren att individer i högre grad är 

motiverade till att hjälpa andra när orsaken till behovet av hjälp beror på en persons låga förmåga till 

att klara en uppgift. Finns där en förmåga men en avsaknad av ansträngning till att klara uppgiften är 

motivationen till att hjälpa avsevärt lägre. Weiner beskriver att individer med större sannolikhet är 

motiverade till att hjälpa en person som har en liten förmåga till att klara en uppgift. Weiner kopplar 

även detta till om det finns en upplevd kontroll över situationen samt om en individ får externa kontra 

interna attributioner. Om en individ attribuerar den hjälpsökande via interna attributioner, det vill säga 

upplevda orsaker i den hjälpsökandes inre värld, samt att personen inte ansträngt sig tillräckligt inför 

uppgiften, är motivationen till att hjälpa låg. 

     Tal Araten-Bergman och Shirli Werner (2017) har gjort en studie som undersöker socialarbetares 

attributioner gentemot klienter med dubbeldiagnoser. I denna studie utgick författarna utifrån ett 

frågeformulär som är utformat efter Weiners bidrag till attributionsteorin. Frågeformuläret kallas the 

Attribution Questionnaire (AQ-27), vilket även fungerat som inspiration till formatet på denna studies 

enkät som beskrivs närmare under metodkapitlet. 

 

3.2 Teorin om gatubyråkrati 

Michael Lipsky (2010) benämner arbetsplatser där politik omsätts till praktik för gatubyråkratier. 

Vidare benämns de som utför arbetsuppgifterna för gatubyråkrater och Lipsky menar att dessa 

gatubyråkrater använder sitt handlingsutrymme för att skapa egna strategier i syfte att hantera 

arbetsuppgifterna de har gentemot sina klienter. Det är två viktiga aspekter, eller utgångslägen, som 

gör att gatubyråkraterna skapar egna strategier. Det första har att göra med gatubyråkratens breda 

handlingsutrymme och det andra avser de beslut och åtgärder som fattas av gatubyråkraten, som 

sedan fastställs och blir till normer inom den aktuella verksamheten. De beslut som tas behöver inte 

nödvändigtvis vara förankrade i de riktlinjer som verksamheten ska följa, utan kan vara grundade 

utifrån ett eget strategiskapande. När det handlar om myndighetsutövning menar Lipsky att 

gatubyråkrater hela tiden måste hitta en balans i handlingsutrymmet som innefattar flexibilitet och 

medlidande för klienter samt det regelverk som arbetet styrs utav. Handlingsutrymmet blir i detta fall 

ett instrument som ger möjlighet till att sträva åt ett annat håll som anses bättre än det politiska styret 

eller verksamhetens mål. Lipsky beskriver att handlingsutrymmet inte är möjligt att detaljreglera eller 

kontrollera, då beslutsfattandet till stor del görs av gatubyråkraterna själva. Gatubyråkraternas 

beslutsfattande, och makt över deras självbestämmande, leder i sin tur till att de i slutändan formar 

politiken. Handlingsutrymmet och beslutsfattandet gör att gatubyråkraternas motiv inte går att styra 

fullt ut, vilket vidare ger utrymme för privata agendor och personliga preferenser (Lipsky, 2010). 
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     Begreppet creaming används för att beskriva hur gatubyråkrater kan tendera att arbeta med 

klienter som har bäst förutsättningar att lyckas, det vill säga att främst arbeta mot klienter som anses 

lätta och negligerar de svåra. Lipsky (a.a.) menar att detta fenomen även förekommer på myndigheter 

som åsyftar att hjälpa de resurssvaga i samhället. Sannolikheten till att detta förekommer är som störst 

när myndigheter står inför politiska påtryckningar att leverera kvantitativa resultat. Lipsky beskriver 

även hur diskriminering kan förekomma gentemot särskilda klientgrupper då gatubyråkrater ibland 

tenderar att bli partiska. Det kan exempelvis ta sig uttryck genom att undanhålla viktig information till 

klienter. Partiskheten kan även göra att gatubyråkrater gör det enklare för vissa klienter att uppnå sina 

mål om det finns en oro att målen inte ska uppnås av klienten. Dessa mål tenderar då att ligga under 

kriterierna för verksamhetens officiella mål. 
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4 Tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en kunskapsöversikt inom området och tydliggöra var 

forskningen befinner sig i nuläget. Forskningen som presenteras har tonvikt på internationella studier 

då det inte finns så mycket svensk forskning inom området. Det presenteras däremot en svensk 

delstudie, som är en del av fem delstudier av en utvärdering kring en ny modell för fördelning av 

medel för kvalitetsutveckling. 

     Nicole Westmarland och Liz Kelly (2012) har skrivit en artikel om varför det är av vikt att förstå 

framgångsfaktorerna i behandlingsprogram som berör våldsutövare för socialt arbete. Författarna 

menar att ända sedan våld i nära relation (domestic violence) har blivit aktuellt inom den 

socialpolitiska agendan så har arbetet främst syftat till att hjälpa våldsutsatta och att arbetet med 

våldsutövare har hamnat i skymundan. Det blir däremot vanligare att socialarbetare remitterar 

våldsutövare till olika typer av behandlingsprogram. Författarna menar också att det, på ett 

internationellt plan, råder delade meningar huruvida behandlingsprogram inriktade mot våldsutövare 

är effektiva eller inte. Westmarland och Kelly (2012) lyfter att det krävs en definition på vad som 

menas med framgångsfaktorer inom området. Deras undersökning omfattar 73 intervjuer med bland 

annat våldsutövare som deltar i behandlingsprogram, deras respektives (och tidigare respektives) och 

personal som arbetar inom programmen, för att klargöra deras definition och uppfattning om vad 

framgång i behandlingen innebär för dem. Författarna menar att det sociala arbetet i Storbritannien 

har misslyckats med att arbeta effektivt med denna målgrupp då fokus har legat på att enbart hjälpa 

den utsatta. Författarna beskriver hur de som arbetar med den första kontakten med våldsutsatta 

belyser svårigheter att ha kontakt med våldsutövaren med anledning av säkerheten hos personalen, 

den korta tidsfristen som personalen har på sig att göra en första bedömning (sju dagar), deras 

engagemang att hjälpa eventuellt utsatta barn samt det begränsade utbudet av insatser att erbjuda den 

våldsutövande. Resultatet av studien belyser bland annat att även om det fysiska våldet upphör så kan 

där finnas en underliggande spänning och hot vilket problematiserar vad som är framgångsfaktorer i 

behandlingen. Slutsatsen är att det bör göras en ny definition på vad som egentligen menas med 

framgång i arbetet med våldsutövare och att det bör implementeras i rättssystemet likväl som i hälso- 

och sjukvården och det sociala arbetet.   

    I en annan studie av Catherine Donovan och Sue Griffiths (2013) beskrivs problematiken av lågt 

deltagande i behandlande program inriktade mot våldsutövare i Storbritannien. Författarna beskriver 

svårigheten med att behålla målgruppen i behandling då många av deltagarna redan hoppar av 

behandlingen i startfasen. Donovan och Griffiths undersöker två olika utförare av behandling för 

våldsutövande män och beskriver att dessa två utförare förlitar sig på att deras samverkanspartners - 

myndigheter eller andra verksamheter, som har första kontakten med denna målgrupp, initialt påbörjar 

arbetet med männen för en vidare sluss till behandlingsprogrammen. Däremot visar det sig att de 

flesta av dessa myndigheter inte anser det som sin uppgift att arbeta med män över huvud taget. 
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Donovan och Griffith belyser fyra viktiga anledningar till att arbetet med våldsutövande män inte 

fungerar som det ursprungligen var tänkt. För det första så finns det en uppfattning hos de flesta 

myndigheter som förhåller sig till det straffrättsliga systemet om att män som utövar våld ska bli 

straffade för sin våldsutövning, snarare än att bli rehabiliterad för den, därav är utredningarna och 

arbetet som bedrivs färgade av ett rättssystematiskt förhållningssätt.  Den andra anledningen är att 

uppdragsbeskrivningen hos vissa verksamheter uteslutande arbetar med kriminellt utsatta och deras 

barn. Den tredje anledningen liknar det Westmarland och Kelly (2012) menar, att myndigheter som i 

sin uppdragsbeskrivning ska arbeta med familjer, enbart arbetar med dem utsatta - modern och 

barnen, vilket i praktiken innebär en vidareslussning till verksamheter som är specialiserade på att 

arbeta med utsatta kvinnor och barn.  Vidare beskriver författarna den fjärde anledningen som att 

kvinnliga socialarbetare generellt känner sig otrygga i mötet med våldsutövande män (Donovan & 

Griffiths, 2013). 

     Donovan och Griffith (2013) beskriver att intentionerna för ett arbete med våldsutövande män 

finns men hur det blir svårare att få till i praktiken då ingen riktigt tar på sig ansvaret för arbetet i det 

första skedet med denna målgrupp. Det finns även forskning som indikerar att våldsutövande män är 

en problematisk målgrupp att arbeta med. Margareta Hydén (2014) beskriver en återkommande 

problematik när det handlar om att prata med våldsutövande män som inte vill se sin del i själva 

problemet - att de har slagit sina fruar. Hydén beskriver hur frustrerad hon blev när hon för ett antal år 

sen undersökte forskningsfrågan “How can it be possible for a relationship to continue despite 

repeated violence”? (s. 806).  

     I ett antal intervjuer med dömda våldsutövare kom hon fram hur vanligt förekommande det är att 

dessa män skyller på yttre omständigheter - fylla, ilska eller blackouts - och inte inser sina handlingar, 

trots att konsekvenserna av dem kan ha fört dem i fängelse. Hydén menar att dessa mäns icke-vetande 

om deras handlingar ibland ledde till absurdum då det uppenbart var ett påhitt. Hon beskriver att det 

krävs en utarbetad taktik för att prata om deras del av problemet då de annars kunde visa upp en 

tendens av irritation och förnekelse. Ett av knepen till att komma närmare och hålla relationen i 

schack när hon mellan varven konfronterade och ifrågasatte männens utsagor, var att det krävdes en 

särskild typ av energi, däribland humor (Hydén, 2014). 

     Vidare kan det vara av vikt att lyfta utomeuropeisk forskning för att ge en närmare förståelse för 

hur kulturen kan påverka synen på våld i nära relation. Demet Aktaş (2016) har gjort en studie på ett 

universitet i Turkiet som avsåg att undersöka studenters attityder gentemot våld mot kvinnor i 

hemmet. Författaren menar att det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, där männen i 

högre utsträckning normaliserar våld mot kvinnor. Men trots att de manliga studenterna i hög 

utsträckning normaliserar våldet så gör en stor del av de kvinnliga studenterna också det. Nästan en 

fjärdedel av de deltagande studenterna uppger att de har upplevt våld i hemmet. Aktaş belyser även i 

resultatet att det är fler som anser att våld mot kvinnor kan vara berättigat, än de som anser att det 

aldrig är berättigat med våld.  Författaren diskuterar även anledningar till förekomsten av berättigande 
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våld mot kvinnor i hemmet. Aktaş menar att förklaringarna skulle kunna vara att det finns en stark 

traditionsenlig bias som innefattar sociala könsroller, där våld mot kvinnor i hemmet i detta avseende 

är normaliserat. Aktaş förklarar avslutningsvis i studien att det är av stor vikt att öka medvetenheten 

hos studenterna när det gäller problemet med våld mot kvinnor i hemmet.  

     I en delstudie av Gunilla Mårald, Marie-Louise Snellman, Anders Hanberger och Björn Blom 

(2014) som är en del av fem delstudier, beskrivs vilka förhållanden som är verksamma i arbetet med 

våldsutövare och vilka förhållanden som försvårar arbetet med målgruppen i Sverige. Författarna 

lyfter fram följande faktorer som visar sig verksamma i arbetet. För det första verkar det positivt när 

våldsutövare ges möjlighet att dela sina upplevelser med andra. Vidare beskrivs det att ett respektfullt, 

icke-dömande och stödjande bemötande är positivt och att det är av stor vikt att de professionella 

besitter adekvat kompetens och kunskap. De förhållanden som författarna lyfter som negativa i arbetet 

är bland annat när våldsutövare deltar i insatser ofrivilligt, att det finns en avsaknad av uppföljningar i 

behandlingsprocesser och att det finns brist på insatsernas styrning och struktur.  
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5 Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som har tillämpats i studien, hur studien är genomförd och vilket 

urval studien är begränsad till. Vidare beskrivs mina etiska överväganden. Dessa delar syftar till att 

visa på transparensen i studien samt underlätta för läsaren att förstå och tillgodogöra sig efterföljande 

resultat och analys. 

 

5.1 Metodval 

Alan Bryman (2011) beskriver elva huvudsakliga steg i kronologisk ordning avsedda för att fånga in 

de viktigaste ingredienserna vid kvantitativa studier. Det första steget är val av teori då det inom 

kvantitativa studier är vanligt med en deduktiv ansats. Valet av teori påverkar sedermera hur 

hypoteserna utformas. Denna studie tar avstamp i attributionsteorin för att lättare kunna angripa 

forskningsproblemet. Efter att jag läst in mig på teorin författades hypoteserna utefter 

attributionsteorin för att se till möjliga utfall av studiens resultat. Genomförandet av denna studie 

följer till viss del de steg som Bryman (2011) presenterar, men frångår strukturen i och med att jag 

även valt att ha kvalitativa intervjuer. Anledningen till detta är för att ge möjlighet till en djupare 

förståelse i resultatet och för att bättre kunna besvara studiens frågeställningar. Bryman (2011) 

beskriver förekomsten av flera metoder eller datakällor i studier som triangulering. Grundidén för 

triangulering är att öka tillförlitligheten i resultatet i studier med fler än en tillämpad metod. I denna 

studie är triangulering aktuellt då det är två olika datakällor som ligger till grund för resultatet som är 

inhämtat genom två olika metoder - en enkätstudie och tre kvalitativa telefonintervjuer. De 

genomförda telefonintervjuerna går att likna med vad Bryman (2011) kallar för en ostrukturerad 

intervju. Vid en ostrukturerad intervju har forskaren ett antal teman att beröra under samtalet men utan 

färdigformulerade frågor, vilket ger intervjustilen en flexibel karaktär. Bryman menar att det ibland 

kan räcka med en fråga som intervjupersonen får svara fritt på, och intervjuaren reagerar med 

följdfrågor på det som är av värde att nysta mer i. I denna studie tematiserades de ostrukturerade 

intervjuerna med hjälp av enkätens påståenden och frågor. 

 

5.2 Tillvägagångssätt och urval 

Med bakgrund av problemformuleringen och de grundläggande riktlinjer för det kommunala arbetet 

med våldsutövare ansåg jag att socialsekreterare var en relevant målgrupp för forskningsområdet. 

Socialsekreterarna som deltagit i studien är begränsade till Stockholms län och arbetar alla på något 

sätt med frågor som rör våld i nära relation. Jag har mailat eller ringt samtliga 39 kommuner och 

stadsdelsförvaltningar i Stockholms län med en förfrågan om det finns socialsekreterare på varje 

arbetsplats, som arbetar inom området för våld i nära relation, som skulle kunna tänka sig att ställa 

upp på en telefonintervju på cirka 15 minuter, för att genomföra enkäten muntligt. Jag valde att främst 

göra telefonintervjuer där jag läste upp enkätens frågor och påståenden, då jag hade en föreställning 
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om att det skulle generera fler svar än om jag enbart länkade till den. När de öppna frågorna i enkäten 

ställdes via telefon, skrev jag ner svaret som respondenten gav muntligt för att sedan läsa upp svaret 

och konfirmera att det uppfattats korrekt. Detta gjordes direkt i programmet som användes för att 

skapa enkäten. Det ska även tilläggas att några av respondenterna svarade på enkäten elektroniskt då 

de inte hade tid att svara på frågorna via telefon.  

     Anledningen till att processen för urvalet ser ut som det gör, är för att det inte finns 

kontaktuppgifter till socialsekreterare att tillgå på annat sätt. I bästa fall fanns det kontaktinformation 

till enhetschefer på kommunernas/stadsdelsförvaltningarnas hemsidor, men jag har i dem flesta fall 

ringt till kommunerna för att få vidare kontaktuppgifter. Urvalet har därför blivit begränsat till dem 

socialsekreterare som jag fått uppgifter till via antingen kommunens växel eller via enhetschefer som 

ansvarar för socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation. Därför finns heller ingen vetskap 

om den egentliga storleken på populationen som Bryman (2011) menar att urvalet hämtas ifrån. Det 

går därför inte att påstå att resultatet är representativt för någon population. Däremot går det att 

konstatera att enkätstudien resulterade i 41 svar.  

     I jakten på att få kontaktuppgifter till socialsekreterare blev jag ofta kopplad till enhetschefer som 

var ansvariga för socialsekreterarna inom området. Några enhetschefer blev då tillfrågade om de 

kunde ställa upp på en telefonintervju. Det blev slutligen två enhetschefer och en familjebehandlare 

som står för den delen av den kvalitativa empirin. Familjebehandlaren blev jag hänvisad till av en 

enhetschef som berättade att familjebehandlaren troligtvis kunde besvara mina frågor bättre. 

     Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurval som personer i urvalet av som för tillfället finns 

tillgängliga för forskaren. Bristerna med bekvämlighetsurval är att det är omöjligt att generalisera 

resultatet då det inte går att säkerställa vad stickprovet av populationen representerar. Bryman liknar 

ett så kallat snöbollsurval som en typ av bekvämlighetsurval. Snöbollsurval innebär att forskaren tar 

kontakt med ett mindre antal personer för att få vidare kontakt med andra som skulle kunna passa till 

undersökningens målgrupp, och sedan få ytterligare nya kontakter via dessa. Det går att likna min 

urvalsprocess med både bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Det kan sägas vara ett 

bekvämlighetsurval då jag kontaktat alla socialtjänster i Stockholms län, men endast fått in svar från 

socialsekreterare som haft tid och funnits tillgängliga. Det kan även liknas vid ett snöbollsurval då jag 

ringt växlar, fått kontaktuppgifter till enhetschefer, vidare via enhetscheferna fått kontaktuppgifter till 

någon/några socialsekreterare och vidare frågat dessa om kontaktuppgifter till deras kollegor inom 

området. Det ska även tilläggas att alla kommuner och stadsdelsförvaltningar inte representeras i 

resultatet även om jag har hört av mig till alla. 

 

5.3 Enkätens utformning 

Araten-Bergmans och Werners (2017) studie om socialsekreterares attributioner gentemot klienter 

med dubbel diagnostik, gav inspiration till denna studies utformning av enkät. Författarnas studie är 
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byggd på ett redan färdigt enkätformulär som är utformat efter Weiners attributionsteori - the 

Attribution Questionnare (AQ27). AQ-27 börjar med en vinjett som sedan följs av 27 påståenden där 

svaranden får gradera sitt svar om de inte instämmer eller helt instämmer på en niogradig likertskala 

(Christopher Burant, Ronald Hickman, Cynthia Logsdon & Melissa Pinto, 2012). Bryman (2011) 

menar att likertskalor är ett bra mått när det handlar om att mäta attityder som rör ett visst område 

eller tema. I enlighet med vad Bryman menar avsåg denna studie att mäta just attityder. Vidare är AQ-

27:s påståenden indelade och utformade efter teman med tre påståenden per tema. De teman som 

påståendena är utformade efter i AQ-27 är: blame, anger, pity, help, dangerousness, fear, avoidance, 

segregation och coercion. AQ-27 avser undersöka hur personer med neuropsykiatriska diagnoser 

attribueras (Burant, et al., 2012). Denna studies enkät använde sig av följande teman i utformningen 

av påståendena: skuld, ilska, sympati, vilja att hjälpa, farlighet, undvikande, tvång, interna 

attributioner och externa attributioner. Påståendena mäts sedan i resultatet som termer av hög eller 

låg nivå av de teman som påståendena är författade efter. Till skillnad från AQ-27 har temat 

segregation tagits bort och ersatts med interna och externa attributioner. Alla teman har heller inte lika 

många påståenden med bakgrund av att Bryman (2011) menar att en för omfattande enkät kan leda till 

att respondenter tappar intresset att fullfölja den. Vinjetten har även skrivits om för att anpassa 

påståendena till området för denna studies undersökning. Utöver påståendena som är formulerade för 

att passa vinjetten är där tre påståenden till, som inte hör till vinjetten, för att undersöka 

respondenternas syn på kompetens inom området, kommunens resurser och våldsutövande efterfrågan 

av hjälp. Ett antal frågor om respondenternas bakgrund är även författade för att kunna särskilja olika 

respondenter i studiens analys. Denna studies enkät avslutades även med två öppna frågor: Vad var 

anledningen till att du sökte dig till att arbeta inom socialtjänsten? och Hur ställer du dig till frågan 

om att arbeta med våldsutövande män? 

     Den slutgiltiga enkäten sammanställdes på sv.surveymonkey.com. 

 

5.4 Litteratursökning 

Bryman (2011) beskriver att det går att finna relevanta nyckelord i bland annat tidskriftsartiklar som 

stämmer överens med det området som studien avser. På liknande sätt har denna studies 

litteratursökning gått till. Relevant litteratur har granskats efter nyckelord för att vidare kunna utöka 

sökningen för fler träffar. Litteratursökningen gjordes både på svenska och engelska för att få ett 

globalt utbud av litteratur och artiklar. De databaserna som främst användes vid sökningar var; 

Academic Search Complete, SwePub, DiVA och Google Scholar. Sökord som gav relevanta träffar var: 

attribution theory, attributionsteori, street-level bureaucrats, social work, våld i nära relation, 

våldsutövare, perpetrators och domestic violence. 
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5.5 Datainsamling 

Datainsamlingen består av rapporter, forskningsstudier, referensgranskade artiklar, författningar, och 

webbsidor. Empirin är inhämtad via enkätsvar, delvis via telefonintervjuer och delvis ifyllda 

elektroniskt. Utöver dessa enkätsvar så är empirin även inhämtad via intervjuer med två enhetschefer 

och en familjebehandlare som arbetar med individuell behandling med våldsutövande män. 

 

5.6 Analysmetod 

Programmet SPSS har använts för att bearbeta enkätens resultat. Det har främst använts för att utläsa 

statistik i deskriptiv mening, men även för att göra samköra respondenternas svar på påståendena med 

svaren på enkätens bakgrundsfrågor, vilket inte gav någon märkbar skillnad. Påståendena sorterades 

efter de ursprungliga temana som de formulerats efter, för att enklare utläsa nivåerna inom varje tema. 

För att få ytterligare nyanser på studiens resultat tillämpas även Lipskys teori om gatubyråkrati. Detta 

för att ge perspektiv på socialsekreterarnas position i förhållande till politiska agendor och vad 

socialsekreterarnas handlingsutrymme innebär för verksamhetens utformning. 

 

5.7 Forskningsetik 

Bryman (2011) beskriver fyra etiska principer att förhålla sig till när svensk forskning bedrivs. Den 

första principen är informationskravet, vilken innebär att den forskande ska informera de som berörs 

av studien om studiens syfte. Försökspersonerna/respondenterna ska bland annat bli informerade om 

att deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Den andra 

principen är samtyckeskravet, vilken beskriver att deltagarna i studien har rätt att få bestämma över 

sin egen medverkan. Underåriga har även rätt att delta i en studie men då brukar det krävas 

vårdnadshavares godkännande. Konfidentialitetskravet är den tredje etiska principen och syftar till att 

deltagares uppgifter som ingår i studien ska behandlas varsamt, med största möjliga konfidentialitet, 

så att obehöriga inte kan komma åt dem. De intervjuade personerna som presenteras i avsnitt 6.2.3 är 

alla avidentifierade med anledning av detta krav. Nyttjandekravet är den fjärde etiska principen och 

innebär att uppgifterna som samlas in från deltagare endast får användas för forskningsändamålet 

(Bryman, 2011). 

     Runa Patel och Bo Davidson (2011) trycker på missivets vikt när det gäller att motivera och 

informera om respondenternas deltagande i enkätstudier, då forskaren inte får tillfälle att träffa och 

motivera deltagaren personligen. Jag har vid genomförandet av denna studie tagit hänsyn till dessa 

fyra principer. Studiens respondenter består av socialsekreterare inom socialtjänstens regi. De som jag 

intervjuade via telefon fick missivet uppläst. I missivet stod det information om ovanstående fyra 

principer (se Bilaga 1). Även de som fyllde i enkäten på elektronisk väg fick ta del av missivet då det 

var enkätens första sida. Birgitta Forsman (1997) förklarar anonymitet som när forskaren inte kan 
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härleda svaren till någon deltagare, vilket är min avsikt när jag formulerar frågorna. Vissa frågor 

avhandlar deltagarens bakgrund, men inte mer detaljrikt än kön och stadsdel eller kommun som 

deltagaren är verksam i. Det tydliggjordes även i missivet att deltagarnas svar kommer vara anonyma 

när resultatet presenteras, där inga svar går att härleda till någon deltagande. 

     De personer som jag haft kvalitativa telefonintervjuer med har även de fått information om de 

principer beskrivna ovan. Utöver detta blev även intervjupersonerna tillfrågade om det var okej om 

jag spelade in intervjun, vilket alla gav sitt godkännande till.  

 

5.8 Metodkritisk diskussion 

Bryman (2011) trycker på fördelarna att göra pilotundersökningar i kvantitativa studier för att 

säkerställa att frågorna eller påståendena man ämnar ställa uppfattas som det är tänkt för studiens 

ändamål. Denna studie genomförde aldrig någon pilotundersökning på grund av den begränsade 

tidsomfattningen för studiens deadline. Framförallt två påståenden hade kunnat formuleras om eller 

till och med raderas från enkäten då resultatet från dem bland annat blev för besvärligt att mäta. Ena 

påståendet; Jag vill arbeta med våldsutövande män men har inte tillräcklig professionell kompetens 

för det, gav för många tolkningsmöjligheter. Ett lågt värde på detta påstående går att tolka som att 

socialsekreterarna antingen inte vill arbeta med våldsutövande män, att de vill det men redan anser att 

de har professionell kompetens för det, eller att de inte vill det men har tillräcklig kompetens för det. 

Vidare var det ett annat påstående (Erik vill inte ha hjälp), som avhandlas senare i enkäten genom ett 

annat påstående som beträffar våldsutövande mäns efterfrågan av hjälp. 

     Bryman (2011) menar att vinjetteknik kan användas i studier som har slutna frågor och avser att 

mäta människors värderingar och normer. Det går i huvudsak ut på att respondenterna presenteras ett 

antal scenarion eller situationer som de får ta ställning till. Gällande denna studie så finns endast en 

vinjett som påståendena förhåller sig till. I formulerandet av vinjetten gjordes en avvägning i hur 

mycket information som respondenterna skulle få, då för mycket information i min mening innebar en 

risk att styra respondenternas svar. Syftet med vinjetten var att ge en så generell och ”vanlig” 

beskrivning om en situation som en våldsutövande man kan försättas i, med lagom mycket 

information för att styra svaren så lite som möjligt.  

 

5.8.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör mätningarnas och måttens tillförlitlighet och om 

studien är pålitlig och reproducerbar (Bryman, 2011, Kvale & Brinkmann, 2014). Då mätinstrumentet 

till viss del är standardiserat i form av en enkät, så går det att påstå att just den delen är reproducerbar 

då samma frågor och påståenden ställs till respondenterna i samma följd och på samma sätt. Enkätens 

insamling bestod till stor del av telefonintervjuer, det vill säga att en standardiserad intervju 

genomfördes, som var begränsad till enkätens frågor och påståenden. Det lades ner noggrannhet vid 

att inte förklara påståendena och frågorna mer djupgående till respondenterna över telefon, då 
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respondenterna skulle ha samma tolkningsförutsättningar. De ostrukturerade telefonintervjuerna höll 

sig visserligen till tematiken från enkäten men gav utrymme att ställa följdfrågor inom områden som 

också var relevanta för studiens ändamål. De ostrukturerade intervjuerna spelades in men 

transkriberades inte på grund av tidsbrist, då enkätintervjuerna tog mycket tid i genomförandet. 

Reliabiliteten i det avseendet kan påstås vara lägre, men i och med enkätintervjuernas genomförande 

och standardisering går det att påstå att reliabiliteten generellt i studien är hög, då empirin till störst 

del består av enkätsvar. Det bör även tilläggas att svaren på enkäten endast mäts utifrån situationen 

som beskrivs i vinjetten. 

     En studies validitet handlar om huruvida studien undersöker det den ämnar undersöka (Bryman, 

2011). Det går att koppla validiteten till de tematiseringar som gjorts i enkätens påståenden och till 

studiens frågeställningar i relation till resultat och slutsatser.  Exempelvis så mäts sympati genom 

påståendena; Jag tycker synd om Erik, Jag är orolig för Erik och Jag känner sympati för Erik och 

hans situation. Stöd till hög validitet inom detta går att finna då studien är inspirerad av Araten-

Bergmans och Werners (2017) studie som är byggd utifrån samma princip fast med syfte att 

undersöka attityder gentemot en annan målgrupp. Denna studie är som beskrivs i avsnitt 5.3 utformad 

efter enkäten som författarna använde sig av, men översatt till svenska och har formulerats om för att 

passa till denna studies syfte. Huruvida påståendena inom respektive tema mäter det som de avser 

mäta är också upp till läsarens avgörande. Det kan vidare påstås att studiens validitet är hög då 

resultatet och studiens slutsatser svarar på forskningsfrågorna. 
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6 Resultat 

Resultatavsnittet är uppdelat i två delar, där första delen visar socialsekreterarnas attityder gentemot 

våldsutövande män utifrån de teman som formulerades från attributionsteorin. I den andra 

resultatdelen presenteras de mer generella påståendena från enkäten tillsammans med de öppna 

frågorna och de kvalitativa intervjuer som genomförts. 

 

6.1 Socialsekreterares attityder genom attributionsteorin 

Resultatet som presenteras i detta avsnitt visar hur socialsekreterarna har besvarat enkätens 

påståenden som förhåller sig till följande vinjett: Erik blir känd hos Socialtjänsten i och med att hans 

fru, Maria, har sökt hjälp då Erik har slagit Maria flertal gånger under ett par års tid. Erik och 

Maria har två barn tillsammans, sex och tre år gamla, som de bor tillsammans med. Barnen har sett 

när Erik har slagit Maria men Erik har aldrig slagit dem. Maria får skyddat boende som insats för 

henne och barnen och Erik bor kvar i deras lägenhet och är förvirrad över situationen som uppstått. 

     Respondenterna valde på en skala från ett till nio, där ett står för ”inte instämmer alls” och 

nio ”instämmer helt”. Studiens resultat presenterar respondenternas svar i procentform i tre grupper; 

de som svarat mellan ett och fyra presenteras som låga värden, de som svarat fem presenteras som 

fem och de som svarat mellan sex och nio presenteras som höga värden. Detta för att åskådliggöra 

respondenternas attityder i respektive tema. Det ska tilläggas att respondenternas svar på enkätens 

påståenden har samkörts med enkätens bakgrundsfrågor för att identifiera om kön eller antalet år inom 

socialtjänsten har någon inverkan på attityder. Detta gav inga märkbara skillnader men resoneras 

vidare kring i studiens analysavsnitt. 

 

6.1.1 Upplevd ilska 

Den upplevda ilskan är mätt utifrån följande påståenden: Erik provocerar mig, Erik irriterar mig och 

Erik gör mig arg. På påståendet Erik provocerar mig svarade 61 procent av respondenterna på låga 

värden. Vidare framkommer att drygt tolv procent svarade fem och drygt en fjärdedel svarade på höga 

värden. På påståendet om irritation gentemot Erik (se tabell 6.1) svarade drygt 75 procent av 

respondenterna på låga värden, drygt sju procent på fem och drygt 17 procent på höga värden. På 

påståendet om Erik gör en arg svarade drygt hälften på låga värden, drygt 17 procent på fem och 

knappt 30 procent svarade på höga värden. I samtliga påståenden inom området för upplevd ilska har 

majoriteten av respondenterna svarat på låga värden, vilket kan innebära att respondenterna upplever 

låga nivåer av ilska gentemot Erik, men att det ändå förekommer upplevd ilska i sammanhanget. 
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TABELL 6.1 Tabellen visar respondenternas svar på påståendet Erik irriterar mig som hör till temat 

         upplevd ilska 

Svarsalternativ Frekvens Procent Kumulativ procent 

1. Instämmer inte alls 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. Instämmer helt 

16 

8 

4 

3 

3 

2 

2 

0 

3 

39,0 

19,5 

9.8 

7,3 

7,3 

4,9 

4,9 

0,0 

7,3 

39,0 

58,5 

68,3 

75,6 

82,9 

87,8 

92,7 

92,7 

100 

 

6.1.2 Belagd skuld 

Påståendena för att mäta den belagda skulden om situationen som uppstått runt Erik var följande: Det 

är Eriks fel att han har hamnat i situationen som han är i, Erik kan kontrollera sitt våldsamma 

beteende och Erik bär själv ansvaret för situationen han har hamnat i. En påfallande stor andel av 

respondenterna instämde till att Erik själv bär ansvaret över situationen (tabell 6.2) –  drygt 90 procent 

svarade på höga värden. Vidare var det knappt 83 procent som svarade på höga värden på påståendet 

om att det är Eriks fel att han har hamnat i situationen. Det var något mer utspritt i påståendet om 

Erik kan kontrollera sitt våldsamma beteende, där en dryg tredjedel svarade på låga värden, drygt 17 

procent på fem och drygt 46 procent på höga värden. Sammantaget inom området kan det konstateras 

att respondenterna upplever höga nivåer av belagd skuld gentemot Erik. 

 

TABELL 6.2 Tabellen visar respondenternas svar på påståendet Erik bär själv ansvaret för 

         situationen han har hamnat i som hör till temat belagd skuld 

Svarsalternativ Frekvens Procent Kumulativ procent 

1. Instämmer inte alls 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. Instämmer helt 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

6 

10 

20 

0,0 

2,4 

0,0 

2,4 

4,9 

2,4 

14,6 

24,4 

48,8 

0,0 

2,4 

2,4 

4,9 

9,8 

12,2 

26,8 

51,2 

100,0 
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6.1.3 Vilja Hjälpa 

Påståendet som gäller temaområdet att vilja hjälpa bestod av ett påstående - Jag vill erbjuda Erik 

stödsamtal. Här är respondenterna relativt samstämmiga till påståendet. Drygt 95 procent svarade på 

höga värden och knappt fem procent svarade på låga värden. Här indikeras höga nivåer av att vilja 

hjälpa Erik. 

     Ett närmare djup av respondenternas vilja att hjälpa våldsutövande män presenteras i 

nästkommande resultatavsnitt. 

 

6.1.4 Farlighet 

Påståendena som mättes inom temat farlighet var: Jag skulle känna mig otrygg runt Erik och Erik är 

farlig. En relativt stor konsensus råder mellan respondenternas svar gällande påståendet om att vara 

otrygg runt Erik –  något färre än 90 procent svarade på låga värden (tabell 6.3). På påståendet om 

Erik är farlig svarade knappt två tredjedelar av respondenterna på höga värden. På samma påstående 

svarade nästan 15 procent på låga värden och drygt tolv procent på fem. Det bör även tilläggas att 

drygt sju procent av respondenterna valde att inte svara på detta påstående. En majoritet av 

respondenterna menar att Erik är farlig men det framgår även att majoriteten av respondenterna inte 

skulle känna sig otrygg runt Erik. Detta går att tolka som att respondenterna i stor utsträckning 

upplever höga nivåer av farlighet gällande Erik men att respondenterna i sin profession inte skulle 

känna sig otrygga runt honom. Det går här att tolka resultatet av farlighetsnivån, att Eriks farlighet 

kan vara kontextbunden. 

 

TABELL 6.3 Tabellen visar respondenternas svar på påståendet Jag skulle känna mig otrygg runt 

         Erik som hör till temat farlighet 

Svarsalternativ Frekvens Procent Kumulativ procent 

1. Instämmer inte alls 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. Instämmer helt 

20 

12 

3 

1 

3 

0 

1 

0 

1 

48,8 

29,3 

7,3 

2,4 

7,3 

0,0 

2,4 

0,0 

2,4 

48,8 

78,0 

85,4 

87,8 

95,1 

95,1 

97,6 

97,6 

100,0 

 

6.1.5 Undvikande 

De påståenden som avsåg att mäta ett undvikande beteende var: Om jag var arbetsgivare så skulle jag 

intervjua Erik för ett arbete och Om jag var hyresvärd så hade jag hyrt ut en lägenhet till Erik. På 
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påståendet om arbete för Erik svarade något färre än hälften på låga värden, en dryg fjärdedel svarade 

på fem och nästan en femtedel svarade på höga värden. Det var knappt tio procent som valde att inte 

svara på påståendet. Här är det överhängande fler respondenter som visar tendens till höga nivåer av 

undvikande gentemot Erik. Gällande det andra påståendet, om att hyra ut lägenhet till Erik, är svaren 

spridda relativt jämnt över skalan – knappt 30 procent svarade på låga värden, en dryg fjärdedel 

svarade fem, drygt 30 procent svarade på höga värden samt drygt tolv procent svarade inte på 

påståendet. Det blir här tydligt att det råder delade meningar i påståendet bland respondenterna men 

med en svag majoritet till lägre nivåer av undvikande beteende. Respondenterna som svarade fem på 

dessa två påståenden kan tolkas som att bakgrundsinformationen till påståendena är bristfällig, och att 

det därmed blir svårare att ha en säker åsikt. Det kan även tänkas att påståendet gällande arbete skulle 

varierat i svar beroende på vilket arbete som respondenterna är arbetsgivare för. 

 

6.1.6 Sympati 

Temat sympati avsågs att mätas med påståendena: Jag tycker synd om Erik, Jag är orolig för Erik och 

Jag känner sympati för Erik och hans situation. Knappt 64 procent av respondenterna svarade på låga 

värden i påståendet om de tycker synd om Erik, vilket visar på lägre nivåer av sympati bland 

respondenterna i detta avseende. När det gäller påståendet om respondenten är orolig för Erik finns en 

högre grad av sympati, då nästan två tredjedelar av respondenterna svarade på höga värden. På det 

sista påståendet inom detta tema, om respondenten känner sympati för Erik och hans situation, 

svarade drygt hälften på låga värden, vilket visar en tendens till lägre nivåer av sympati. På detta 

påstående var det även nästan en tredjedel som svarade på höga värden, vilket ändå antyder att del av 

respondenterna visar högre nivåer av sympati för Erik i påståendet. 

 

6.1.7 Tvång 

Temat tvång avser att mäta socialsekreterarnas attityder mot att lösa Eriks situation med tvång.  

Följande påståenden användas inom detta tema: Erik borde tvingas till hjälp för sitt våldsamma 

beteende och Erik borde få fängelse och behandling via Kriminalvården. På det första påståendet 

svarade nästan 70 procent av respondenterna på låga värden, vilket kan antyda att majoriteten av 

respondenterna inte tycker att tvång är ett bra tillvägagångsätt för att lösa situationen. Däremot 

svarade nästan tre fjärdedelar av respondenterna på höga värden i påståendet om fängelse och 

behandling via kriminalvården (tabell 6.4). Det går att tolka dessa svar som att majoriteten av 

respondenterna anser att Erik borde få behandling via kriminalvården, men att majoriteten också 

tycker att tvång är ett dåligt sätt för att lösa Eriks situation. Påståendena inom temat uppvisar både 

låga och höga nivåer av tvång. 
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TABELL 6.4 Tabellen visar respondenternas svar på påståendet Erik borde få fängelse och 

        behandling via kriminalvården som hör till temat farlighet. 

Svarsalternativ Frekvens Procent Kumulativ procent 

Ej svar 

1. Instämmer inte alls 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. Instämmer helt 

1 

5 

1 

0 

0 

4 

3 

8 

9 

10 

2,4 

12,2 

2,4 

0,0 

0,0 

9,8 

7,3 

19,5 

22,0 

24,4 

2,4 

14,6 

17,1 

17,1 

17,1 

26,8 

34,1 

53,7 

75,6 

100,0 

 

6.1.8 Externa och interna attributioner 

Här följer de påståenden som avsåg att mäta socialsekreterarnas externa respektive interna 

attributioner. De interna och externa attributionerna syftar till att mäta attityderna kring uppfattningen 

av orsaksförklaringar bakom Eriks våldsamma beteende.  De påståenden som avspeglar de interna 

attributionerna är: Erik har en avsaknad av empati, Eriks våldsamma beteende beror sannolikt på en 

skev inre världsbild och Erik har en aggressiv personlighet och utövar därför våld. Det första 

påståendet inom temat visade låga nivåer av interna attributioner, det vill säga att Eriks avsaknad av 

empati inte nödvändigtvis behöver korrelera med hans våldsamma beteende. På detta påstående 

svarade nästan 60 procent av respondenterna på låga värden, knappt 15 procent på fem och en 

femtedel på höga värden. På det andra påståendet svarade drygt 41 procent av respondenterna på höga 

värden, drygt 17 procent fem och en knapp tredjedel på låga värden. Här antyds att majoriteten av 

respondenterna ser att en trolig orsaksförklaring till Eriks våldsamma beteende kan vara en skev inre 

världsbild.  På påståendet om att Erik har en aggressiv personlighet tenderade respondenterna med en 

marginell majoritet att svara på låga värden – en dryg tredjedel. Vidare svarade knappt en fjärdedel på 

fem och nästan en tredjedel på höga värden. I två påståenden av tre inom temat för interna 

attributioner visar alltså majoriteten av respondenterna låga nivåer av intern attribution. 

     De påståenden som avser att mäta de externa attributionerna var: Eriks beteende beror på ett skevt 

mansideal, Det är yttre omständigheter som gör Erik våldsam och Eriks våldsutövning är 

kulturbetingad. På påståendet om mansideal svarade 44 procent av respondenterna på höga värden, en 

knapp fjärdedel svarade fem och drygt 29 procent svarade på låga värden, vilket antyder att 

majoriteten av respondenterna ser mansidealet som en möjlig orsaksförklaring till Eriks beteende. 

Vidare svarade en majoritet på knappt 37 procent av respondenterna på låga värden i påståendet om 
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våldet är kulturbetingat. Nästan en fjärdedel svarade på fem och drygt 29 procent svarade på höga 

värden. 

     På det tredje påståendet (tabell 6.5), om att det är yttre omständigheter som gör Erik våldsam, 

svarade 61 procent mellan på låga värden och mer än en tredjedel svarade på fem. Här svarade ingen 

av respondenterna på höga värden, vilket indikerar en relativ samstämmighet kring att det inte är yttre 

omständigheter som gör Erik våldsam. Sammantaget i området för extern attribution visar 

respondenternas svar på låga nivåer av extern attribution, med undantaget för mansideal som en 

möjlig orsaksförklaring till Eriks beteende. 

 

TABELL 6.5 Tabellen visar respondenternas svar på påståendet Det är yttre omständigheter som gör 

        Erik våldsam som hör till temat extern attribution. 

Svarsalternativ Frekvens Procent Kumulativ procent 

Ej svar 

1. Instämmer inte alls 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. Instämmer helt 

1 

7 

6 

4 

8 

15 

0 

0 

0 

0 

2,4 

17,1 

14,6 

9,8 

19,5 

36,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,4 

19,5 

34,1 

43,9 

63,4 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

 

6.2 Resultatets andra del 

Nedan presenteras den empiri som är insamlad utöver den empirin med anknytning till 

attributionsteorin. 

 

6.2.1 Enkätens övriga påståenden 

De påståenden som inte hörde till vinjetten och handlar mer generellt om våldsutövande män är: 

Våldsutövande män får ingen hjälp av kommunen då resurserna är begränsade och Våldsutövande 

mäns efterfrågan av hjälp är låg. På det förstnämnda påståendet svarade drygt 46 procent av 

respondenterna på låga värden, knappt tio procent svarade på fem och knappt 44 procent på höga 

värden. Det blir här tydligt att respondenterna har olika uppfattningar om kommunernas resurser, och 

om dessa går ut över våldsutövande män som målgrupp. Respondenterna representerar olika 

kommuner och stadsdelar inom Stockholms län, vilket kan vara en anledning till att påståendet 

uppfattas olika. 
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På det andra påståendet (presenterat i tabell 6.6) svarade drygt fyra femtedelar av respondenterna på 

höga värden, vilket antyder att en stor majoritet har uppfattningen om att våldsutövande mäns 

efterfrågan av hjälp är låg.  

 

 

TABELL 6.6 Tabellen visar respondenternas svar på påståendet Våldsutövande mäns efterfrågan av 

        hjälp är låg. 

Svarsalternativ Frekvens Procent Kumulativ procent 

1. Instämmer inte alls 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. Instämmer helt 

0 

0 

1 

2 

5 

3 

11 

10 

9 

0,0 

0,0 

2,4 

4,9 

12,2 

7,3 

26,8 

24,4 

22,0 

0,0 

0,0 

2,4 

7,3 

19,5 

26,8 

53,7 

78,0 

100,0 

 

 

6.2.2 Enkätens öppna frågor 

Enkäten avslutades med två öppna frågor för att få en djupare förståelse kring socialsekreterarnas 

attityder till att arbeta med våldsutövande män. Första frågan var: Vad var anledningen till att du sökte 

dig till att arbeta inom Socialtjänsten? Många av svaren tar upp förändringsarbetet med klienter och 

känslan av att arbeta med någonting meningsfullt som anledningar till att arbeta på Socialtjänsten. Det 

framgår även av svaren att vissa socialsekreterare sökt sig till Socialtjänsten då de tidigare själva varit 

klienter där. Vidare framkommer andra anledningar som att arbetet på Socialtjänsten är spännande och 

brett. Exempel på svar inom denna kategori är: “Brett arbetsfält, varierande arbetsuppgifter, möjlighet 

att arbeta med många olika saker” och “Intressant, omväxlande och utmanande arbete med goda 

utvecklingsmöjligheter”. 

     Det mest gemensamma för socialsekreterarnas svar var att många sökte sig till Socialtjänsten för 

att arbeta med att hjälpa utsatta människor. Några exempel på dessa svar är: “Jag har alltid haft 

ambitionen att hjälpa människor i krissituationer. Oavsett vilken situation det är kris inom - våld, 

missbruk, ekonomi m m.”, “Jag ville få vara med och påverka så att människor som jag möter i mitt 

jobb kan få en bättre livssituation. Inom socialtjänsten har vi stora möjligheter att göra det tycker jag” 

och “För att socialtjänsten är de som arbetar med de allra mest utsatta. Den typen av hjälp bör ligga 

inom kommunal sektor och det är därför jag arbetar där. Jag ser det som min plikt som privilegierad 

att bekämpa orättvisor”. 
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     Den andra frågan avhandlade hur socialsekreterarna ställer sig till frågan om att arbeta med 

våldsutövande män. Här beskriver socialsekreterare i hög utsträckning att arbetet med våldsutövande 

män är ett viktigt område, bland annat för att det är den som utövar våld som behöver förändra sitt 

beteende. En av socialsekreterarna uttrycker det såhär: “Om de själva kan erkänna att de utövat våld 

och kan se sin egen del i problematiken. De som förnekar och lägger skulden utanför sig själva är 

mycket att svåra att jobba med. De måste först stoppas av rättsväsendet och få en dom och därefter 

kan man arbeta med dem om de själva vill”. 

     Det varierar i svaren bland socialsekreterarna som arbetar inom området för våld i nära relation, 

huruvida de själva skulle kunna tänka sig att arbeta med våldsutövande män eller inte. Här följer 

några exempel på socialsekreterare som inte själva är intresserade av att arbeta med denna målgrupp: 

“Jag har inte tänkt på det. Det är det sista området inom socialt arbete som jag vill arbeta inom. Det 

passar inte riktigt med min personlighet”, “Inget område jag brinner för och jag arbetar hellre med 

barnen som blivit utsatta för att bevittna våld” och “Jag har ingen önskan att jobba mer specifikt med 

våldsutövande män. Dock tänker jag att det är viktigt att det finns insatser och behandling att erbjuda 

samt motiverande samtal för män att delta i”. Andra är mer positivt inställda: “Jag är positiv till det, 

jag har ATV-utbildning men jag har inte utrymme för att arbeta med våldsutövare i min yrkesroll”, 

“Jag skulle gärna arbeta i högre utsträckning med våldsutövande män men upplever att det finns 

begränsade resurser och stöd att erbjuda” och “Personligen kan jag tänka mig det. Jag tycker 

framförallt att kommunen borde göra det på samma sätt som vi fångar upp våldsutsatta”. 

     Det är även en del av socialsekreterarna som problematiserar kring arbetsområdet som menar att 

det är en svår målgrupp att hantera om det samtidigt bedrivs arbete med dem våldsutsatta på samma 

enhet - på grund av sekretess. Samtidigt som andra har svarat att det är viktigt att arbeta med både den 

våldsutövande och den våldsutsatta för att se till helheten och komma till roten av problemet. En 

socialsekreterare problematiserar på följande sätt i sitt svar: 

Jag arbetar gärna med dessa. Det finns ett stort behov av att tala klartext med våldsutövare, och 

benämna det våld de faktiskt utövar. Oavsett bakgrunden till att de gör som de gör är ansvaret 

deras. Framförallt så finns det en oroande vana av att "prata runt" våldet i samtal med 

våldsutövare. Att göra detta i kombination med ett empatiskt och professionellt bemötande kan 

skapa illusionen om att det är ok att utöva våld om man har det tufft nog. En våldsutövare letar 

ofta tecken på att han handlar rätt eller acceptabelt. Det går utmärkt att på ett tålmodigt och 

empatiskt sätt ändå kalla en spade en spade. Till exempel är det nödvändigt att betona att 

barnen är brottsoffer i detta, de har bevittnat hans våld. Hans reaktioner inför detta faktum 

behöver han själv ta ansvar för. 

      

     Det går att konstatera att socialsekreterarna har olika inställning och attityder kring frågan 

om att arbeta med våldsutövande män. Det framgår även i svaren att kommunens resurser 

gentemot våldsutövande män i vissa fall är begränsade. 
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6.2.3 Kvalitativa intervjuer 

Nedan presenteras studiens kvalitativa intervjuer. Först presenteras intervjun med Göran som arbetar 

som enhetschef i en relativt liten kommun i Stockholms län. Därefter presenteras intervjun med Anna 

som arbetar som enhetschef för våld i nära relation inom en av Stockholms stads 

stadsdelsförvaltningar och vidare avslutas avsnittet med en presentation av intervjun med Lisa som 

arbetar som behandlare i en kommun inom Stockholms län på en mansmottagning. 

     Det framgår av Göran att det inte alls tillhör vanligheten att våldsutövande män söker hjälp hos 

dem men att mörkertalet säkerligen är stort. Vidare berättar Göran att det inte arbetas med 

våldsutövare dels på grund av den låga efterfrågan av hjälp, och dels för att det ofta är en “turbulent 

och akut situation” som behöver hanteras när en våldsutsatt aktualiseras i kommunen.  Göran påpekar 

att det inte är aktuellt att arbeta med den våldsutövande på samma enhet som arbetet med den 

våldsutsatta bedrivs, då det kan förvärra situationen för den utsatta. Han beskriver vidare att ett 

uppsökande arbete mot denna målgrupp skulle kunna vara direkt olämpligt av just den anledningen. 

Göran berättar att det däremot framgår av de relativt nya riktlinjerna i kommunen att det ska erbjudas 

stödsamtal till våldsutövare, och om det skulle bli aktuellt att någon våldsutövande söker hjälp, så 

köper kommunen den insatsen från någon utförarverksamhet. Han beskriver att våldsutövande män 

som målgrupp är en fråga som behöver belysas och diskuteras mer än vad som görs i dagsläget, för att 

inte endast arbeta med symtomen av våldet - de utsatta. Göran lyfter även upp att han upplever det 

som att det finns ett intresse bland hans kollegor, att arbeta med denna målgrupp, men att det inte är 

aktuellt så som det ser ut nu. 

     Det framgår av Anna som är enhetschef för våld i nära relation inom en av Stockholms stads 

stadsdelsförvaltningar, att de enbart erbjuder insatser till våldsutsatta och att det inte ingår i deras 

uppdragsbeskrivning att arbeta med våldsutövare. Anna berättar vidare att det förs diskussioner på 

politiskt håll om hur arbetet med våldsutövare ska se ut men att inget står klarlagt i dagsläget. Om 

någon våldsutövande klient skulle vända sig till dem, så förklarar Anna att de hänvisas till 

Manscentrum. Anna problematiserar att ett arbete med våldsutövare är något som behöver tänkas 

igenom noggrant och ingenting som bör utföras planlöst. Anna menar likt Göran, att det finns ett 

intresse hos socialsekreterarna att arbeta med våldsutövande män men att det bör tänkas igenom 

huruvida arbetet med utsatta och utövare bör bedrivas på samma enhet. Anna menar vidare att det är 

ett komplext och svårt område där det är av stor vikt att veta hur arbetet ska utföras - vilka metoder 

som ska användas och vilken enhet som har det yttersta ansvaret. Det framgår också av Anna att hon 

aldrig har varit med om att någon våldsutövare har sökt hjälp hos dem men att hon är tveksam till 

huruvida efterfrågan är låg eller inte, då de inte arbetar uppsökande över huvud taget. Anna påpekar 

ändå att det kan finnas en vinst i att arbeta med våldsutövare, även för den våldsutsatta. Hon lyfter 

vidare att motivationen är en viktig del för förändringsarbete, att våldsutövare som målgrupp kanske 

inte alltid är så motiverade till förändring och att det kan vara en bakomliggande faktor till att arbetet 

med dessa personer är problematiskt. 
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     Lisa arbetar som behandlare i en kommun inom Stockholms län på en mansmottagning. Hon 

beskriver att de i denna kommun arbetar på ett systematiskt sätt, där Lisa snabbt blir involverad, om 

det visar sig finnas intresse hos en våldsutövande att vilja ha hjälp. Lisa lyfter problematiken med att 

det är många kommuner som arbetar och förhåller sig till våldsutövare på olika sätt och att det vore 

bättre om Socialtjänsten “ändrade ‘bör’ till ‘ska’ för då kan det bli ordning på det”. Lisa uppger att 

hon inte upplever något motstånd på sin arbetsplats hos socialsekreterarna till att arbeta med 

våldsutövare, utöver att vissa verkar tycka att målgruppen i lägre grad är läskig. Lisa beskriver att hon 

snarare upplever en lättnad bland socialsekreterarna, då de vet var de kan hänvisa dessa personer när 

det blir aktuellt. Lisa berättar att det underlättar att påbörja en samtalskontakt utan att den 

våldsutövande behöver erkänna sitt våld när, då hon anser att det är en problematisk utgångspunkt att 

börja med ett erkännande när det handlar om att få kontakt med denna målgrupp. Lisa menar att det 

kommer riktlinjer och strategier från regeringsnivå, men att Sveriges kommuner fungerar likt “tusen 

blommor som får blomma som de vill”. 
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7 Analys 

I detta avsnitt analyseras ovanstående resultat utifrån de teorier och den tidigare forskning som 

presenterats tidigare i studien. Därefter följer studiens slutsatser beskrivna med återkoppling till 

studiens frågeställningar och hypoteser. 

     Av resultatet framgår att respondenterna upplever våldsutövande mäns efterfrågan av hjälp som 

låg. I enlighet med attributionsteorin så minskar motivationen till att hjälpa någon som har en 

avsaknad av ansträngning till att klara en uppgift (Weiner, 1986). Det går att tolka detta som att den 

låga efterfrågan av hjälp signalerar en låg ansträngning från denna klientgrupp och att motivationen 

till att hjälpa dessa då sjunker hos socialsekreterarna. Det framgår av resultatet att en stor andel av 

socialsekreterarna vill erbjuda Erik och hans beskrivna situation i vinjetten stödsamtal och att många 

svar från de öppna frågorna i studiens enkät visar på en samstämmighet kring att hjälp till 

våldsutövande män är en viktig del för att lösa problematiken. Men av dessa svaranden var det inte 

lika många som själva kan tänka sig att arbeta med målgruppen, trots att de uttryckligen beskriver det 

som en nödvändighet för att bli av med våldet mot kvinnor. 

     Det framkommer i studiens resultat att våldsutövare är en svårhanterlig målgrupp om arbete 

bedrivs för att hjälpa våldsutsatta på samma enhet. Det framgår även att de som arbetar inom området 

för våld i nära relation främst arbetar med våldsutsatta. Denna tendens känns igen i artikeln av 

Donovan och Griffith (2013) där de tar upp att det finns en stark intention att arbeta behandlande med 

våldsutövare men att ansvaret för den första kontakten försummas någonstans på vägen. Vidare går 

detta att förstå utifrån Lipskys (2010) teori om gatubyråkrati, där han beskriver hur 

handlingsutrymmet hos gatubyråkrater i slutändan formar politiken genom egna strategier som blir till 

normer på den aktuella verksamheten. Med bakgrund av de riktlinjer och råd som beskrivs i avsnitt 

3.1, så lämnas här en möjlighet till att hantera området våld i nära relation på det sätt som 

kommunerna själva anser bäst. Lipsky (a.a.) lyfter även fram creaming som en strategi hos 

gatubyråkrater när de väljer att arbeta med dem lätta klienterna, och undanhåller viktig information 

från klienter. Det framgår i den nationella strategin (Skr. 2016/17:10) att många våldsutövare inte 

känner till att de kan söka hjälp i kommunen.  Detta förstärks i resultatet med problematiken att 

bedriva ett uppsökande arbete mot denna målgrupp där sekretessen används som en av orsakerna till 

svårigheterna. 

    En annan aspekt ur resultaten är hur det inte gav några särskiljningar på socialsekreterarnas svar på 

påståendena utifrån enkätens bakgrundsfrågor. Detta går att förstå utifrån det Lipsky (2010) menar om 

hur strategiskapande blir till normer på verksamheterna. Ur denna synvinkel kan socialsekreterarna 

bildat sig en gemensam uppfattning kring denna målgrupp, om än outtalad. Det skulle också gå att 

förstå detta utifrån en kulturell aspekt. Aktaş (2016) studie tar upp att många studenter på ett 

universitet i Turkiet normaliserar våld i hemmet mot kvinnor där en av orsaksförklaringarna skulle 
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kunna vara traditionsenliga könsroller som bibehåller en patriarkal struktur. På liknande sätt kan 

kulturen i Sverige påverka attityderna gentemot våldsutövande män. 

 

7.1 Våldsutövande män – en svår målgrupp 

Vidare lyfts svårigheterna kring våldsutövande män som målgrupp fram i resultatet. Det beskrivs av 

Lisa som en framgångsfaktor att komma i kontakt med våldsutövande män om de till en början inte 

behöver erkänna sitt våld men att det är desto svårare att ta kontakt med dem om erkännandet av 

våldet sker tidigt. Problematiken tas också upp, fast omvänt, av en socialsekreterares svar på en av de 

öppna frågorna i enkäten, där hen beskriver det som en oroande vana av att “prata runt” våldet i 

samtal med våldsutövare. Socialsekreteraren beskriver vidare hur ett empatiskt och professionellt 

bemötande kan skapa illusionen om att det är okej att utöva våld. Här bör även tilläggas att 

socialsekreterarna attribuerar en hög farlighetsnivå gentemot våldsutövare, vilka även går att tolka in 

som en viss typ av rädsla gentemot dem. Hydén (2014) tar även upp sin upplevelse av hur 

våldsutövande män tenderar att inte se sin del i själva problemet utan skylla ifrån sig på andra faktorer 

som kan uppfattas som absurda. Hydén menar också att en viss typ av energi, däribland humor, var 

viktigt i sammanhanget av samtal med dessa män. Hon menar att det krävs en viss taktik för att kunna 

närma sig området utan att bemötas av direkt förnekelse och irritation. Även här indikeras en 

svårighet i bemötandet med denna målgrupp. Westmarland och Kelly (2012) beskriver som slutsats i 

deras artikel att framgångsfaktorerna i behandling av våldsutövande män bör vidareutvecklas och 

vidare implementeras i bland annat det sociala arbetet. Här råder en påtaglig skillnad i vad en 

socialsekreterare anser vara en fara i bemötandet med våldsutövare jämfört med behandlarens åsikt 

om vad som är en framgångsfaktor i arbetet med denna målgrupp. 

     Upplevelsen av att målgruppen är svårhanterlig, att riktlinjerna inte är detaljreglerade och att 

socialsekreterarna upplever målgruppens efterfrågan av hjälp som låg, är tre faktorer som styrker det 

Lipsky (2010) menar om gatubyråkraters handlingsutrymme och beslutsfattande – att 

gatubyråkraternas motiv inte går att styra fullt ut, vilket ger utrymme för privata agendor. Riktlinjerna 

och lagen betonar starkt arbetet med de våldsutsatta, vilket också ligger i linje med många 

socialsekreterares anledning till att de arbetar inom området för våld i nära relation. Det kan tänkas 

vara svårt att hitta ambition till att arbeta med en målgrupp som enligt lag inte behöver arbetas med, 

som en kanske heller inte vill arbeta med. 

     

7.2 Slutsatser 

Under detta avsnittet återkopplas och besvaras studiens frågeställningar och hypoteser. Det bör 

tilläggas att slutsatserna är formulerade inom ramen för enkätens vinjett, påståenden och frågor, och 

inte till andra sammanhang som inkluderar våldsutövande män. Här presenteras frågeställningarna 

och hypoteserna var för sig med efterföljande svar: 
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• Hur uppfattas våldsutövande män av socialsekreterare? 

     Frågeställningen besvaras med hjälp av tematiseringen som enkätens påståenden är formulerade 

inom. Det går att konstatera att socialsekreterarna som besvarat enkäten i hög grad skuldbelägger den 

våldsutövande. Vidare ges indikationer på att de uppfattar våldsutövare som farliga, men att de inte 

känner sig otrygga runt dem i sin profession. Slutsatsen görs att våldsutövande män kan uppfattas som 

farliga i sammanhang utanför det professionella mötet. Socialsekreterarna visar även låga nivåer av 

sympati gentemot våldsutövare men att dem i stora drag känner sig oroliga för målgruppen. Vidare 

framgår av socialsekreterarna att tvång till behandling inte är ett gynnsamt, men att majoriteten ändå 

tycker att denna målgrupp bör få fängelse och behandling via kriminalvården. Det går här att tolka 

socialsekreterarnas svar som att det finns en generell uppfattning kring att tvång inte är hjälpsamt men 

att ansvaret i stora drag bör ligga hos kriminalvården. Extern och intern attribution som beskrivs i 

avsnitt 3.1.1 används som orsaksförklaringar till beteenden, där det externa förklarar orsaker som 

styrs av avsändarens yttre faktorer, medan det interna styrs av avsändarens inre faktorer.  

Socialsekreterarna visar låga nivåer av både extern och intern attribution gentemot målgruppen, med 

undantaget för ”ett skevt mansideal” som en orsaksförklaring inom det externa och ”en skev inre 

världsbild” som en orsaksförklaring inom det interna. Det finns även en stark uppfattning bland 

socialsekreterarna att våldsutövande mäns efterfrågan av hjälp är låg. 

• Hur ställer sig socialsekreterare i frågan om att arbeta med våldsutövande män? 

     Det går också att konstatera en hög nivå av att vilja hjälpa denna målgrupp men att det inte görs i 

den utsträckning som önskat. Det framgår av de öppna frågorna i studiens enkät att flera 

socialsekreterare tycker målgruppen ska få hjälp men att de inte själva vill arbeta med dem. Det 

framgår även att flera kan tänka sig att arbeta med våldsutövande män, men att det inte finns utrymme 

för det inom yrkesrollen. Resultatet visar olika ställningstaganden från socialsekreterarna. Vissa vill 

absolut inte arbeta med målgruppen medan andra kan tänka sig att göra det. Det går även att dra 

slutsatsen att flertalet socialsekreterare tycker att organiseringen kring våldsutövare som målgrupp är 

bristfällig och att det är ett område som bör belysas och samtala om för att komma fram till ett bra 

arbetssätt. Vidare framgår att det råder meningsskiljaktigheter i vad som anses gynnsamt i arbetet med 

våldsutövare mellan behandlare och socialsekreterare. 

• Vilka faktorer påverkar socialsekreterares arbete med våldsutövande män? 

     Denna studie visar på att organiseringen kring målgruppen varierar och att det ges utrymme för hur 

målgruppen hanteras genom riktlinjer och allmänna råd. Det blir tydligt att de som arbetar inom 

området för våld i nära relation i stora drag enbart arbetar med de våldsutsatta och att anledningen till 

att flera söker sig till arbete inom socialtjänsten är för att arbeta med just utsatta. Slutsatsen görs att 

inställningen till våldsutövande män som målgrupp påverkar arbetet och flera socialtjänster implicit 

inte erbjuder stöd till dem av organisatoriska skäl, vilket gör det svårt för socialsekreterarna som kan 

tänka sig eller vill arbeta med målgruppen, inte ges möjlighet till det. 
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     Vad gäller hypoteserna som presenteras i studiens första avsnitt är slutsatserna följande. Den första 

hypotesen; Det finns ett motstånd hos socialsekreterare att arbeta med våldsutövande män stämmer i 

viss mån, men det finns även en vilja hos socialsekreterarna att arbeta med målgruppen och en 

uppfattning om att det är en viktig del i arbetet för att bli av med mäns våld mot kvinnor. Den andra 

hypotesen; Det finns en rädsla hos socialsekreterare att arbeta med våldsutövande män, går inte att 

bekräfta som sann, då majoriteten av socialsekreterarna inte skulle känna sig otrygga i arbetet med 

våldsutövande män. Den tredje hypotesen; Socialsekreterare vill arbeta med våldsutövande män men 

får inte möjlighet till det, stämmer i viss mån hos enstaka socialsekreterare som deltagit i studien. 

Den fjärde hypotesen; Bristande resurser begränsar förmågan för kommuner att hjälpa 

våldsutövande män, stämmer också i viss mån, men är svår att bekräfta då studiens resultat även visar 

på motsatt uppfattning. 
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8 Diskussion 

Detta avsnitt avser att tydliggöra studiens koppling till socialt arbete, samt förslag på vidare forskning.    

     Denna studie ger svar på hur vissa socialsekreterare som arbetar inom området för våld i nära 

relation kan uppfatta och resonera kring våldsutövande män som målgrupp. Med bakgrund av lagar, 

riktlinjer och allmänna råd gällande våld i nära relation finns det inga konkreta bestämmelser för hur 

kommuner/stadsdelar ska hantera målgruppen, endast hur de bör hantera den. Den nationella strategin 

för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) kom så sent som i november 

2016, även om propositionen 2006/07:38 tog upp ämnet och resonerade kring ett helhetsgrepp i frågan 

för drygt tio år sedan. I rapporten av Edlund (2010), som presenteras i inledningen av studien, 

deklareras att nio av 39 kommuner/stadsdelar erbjuder insatser för våldsutövande män i egen regi och 

resterande kommuner/stadsdelar hänvisar målgruppen till andra verksamheter. När 

kommunerna/stadsdelarna hänvisar till dessa verksamheter är det oklart om klienterna söker sig dit 

över huvud taget. Detta ger en indikation på att det finns en progression inom området men att det 

finns mycket att arbeta med och göra bättre. Den nationella strategin (skr. 2016/17:10) är ytterligare 

en indikator på progression, men än så länge så finns det fortfarande en otydlighet kring hur 

våldsutövande män ska hanteras, vilket gör ämnet relevant för socialt arbete, då det är en målgrupp 

inom socialtjänstens ansvar där det i varierande omfattning handgripligen arbetas med målgruppen. 

Det framgår av studiens resultat att socialsekreterarna uppfattar målgruppen som problematisk att 

bemöta och att strukturen kring målgruppen i många fall är bristfällig. Det kommer strategier och råd 

för hur arbetet bör bedrivas från politiskt håll men som kan bli svåra att implementera då det inte 

regleras i lagen. Det är för många en vedertagen uppfattning att socialtjänstens arbetsbörda är hög och 

det faller i min mening naturligt att i ett pressat läge arbeta med ärenden som är akutstyrda och 

handlar om att skydda och rädda personer som blir utsatta. Vidare så varierar viljan till att arbeta med 

målgruppen hos socialsekreterarna i studien då det av resultatet går att utläsa ett visst motstånd till 

målgruppen, vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att progressionen i strukturen gällande 

våldsutövande män går långsamt. I enlighet med det Lipsky (2010) menar, att gatubyråkrater 

(socialsekreterare i det här fallet) i sitt beslutsfattande och med makt i sitt självbestämmande, går det 

att förstå att politiska agendor inte nödvändigtvis behöver forma praktiken, utan snarare tvärtom. 

     Teorivalen inom denna studie har onekligen präglat studiens analys likväl som resultat, och hade 

sett annorlunda ut med annan teoretisk förankring. Det skulle vara intressant att göra liknande 

undersökning fast med socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar, med attitydfrågor kring 

våldsutövande män, och se hur resultatet skulle bli då. Vidare förslag är att undersöka 

socialsekreterares attityder gentemot våldsutövande män i fokusgruppsintervjuer, eller enbart 

intervjua enhetschefer för att närmare undersöka implementeringen av politiska riktlinjer till 

socialtjänsten. 
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Bilaga 1 

Studiens enkät  

 

Enkätens titel: En studie om socialsekreterares inställning till våldsutövande män 

 
Var vänlig läs nedanstående text innan du svarar på frågorna 

 
Hej! 

 

Jag är en student från Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola som nu skriver mitt 

examensarbete. Ämnet handlar om socialsekreterares inställning till att arbeta med våldsutövande 

män. Studien syftar till att få klarhet i socialsekreterares attityder till att arbeta med denna målgrupp. 

 

Enkätfrågorna består av några bakgrundsfrågor, följt av en rad påståenden där du som respondent får 

välja på en skala ett till nio om huruvida du inte instämmer eller helt instämmer till föreliggande 

påstående.  Enkäten avslutas med två mer öppna frågor där du som svarande är mer fri att formulera 

ditt svar som du vill.  

 

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär bland annat att du 

som väljer att deltaga i studien själv har rätt att bestämma över din medverkan, vilka frågor du vill 

svara på och/eller om du vill avbryta enkäten. Gällande konfidentialitet kommer materialet och 

resultatet enbart att användas i forskningsändamål kopplade till min studie samt att alla svaren 

kommer att avidentifieras, vilket innebär att inga svar kommer gå att härleda till dig. 

Examinationsarbetet kommer efter godkänd examination att bli tillgängligt på Digitala vetenskapliga 

arkivet (DiVA).  

 

Tack för att du deltar i studien! 

 

 

 

 

 

 

 

Kön 

 Kvinna  Man   Annat 

 

Hur många år av erfarenhet har du inom Socialtjänsten? 

 Mindre än 5 år   Mellan 5-10 år   Mellan 10-20 år  Över 20 år 
 

Arbetar du i ärenden inom området för våld i nära relation? 

 Ja  Nej 

 

Möter du våldsutövande män i din yrkesroll? 

 Ja  Nej 

 

I vilken utsträckning har du direkt kontakt med denna målgrupp? 

 Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta   Dagligen 
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Var vänlig och följande vinjett och svara på påståendena nedan: 

 

Erik blir käns hos Socialtjänsten i och med att hans fru, Maria, har sökt hjälp då Erik har slagit 

maria flertal gånger under ett par års tid. Erik och Maria har två barn tillsammans, sex och tre år 
gamla, som de bor tillsammans med. Barnen har sett när Erik har slagit Maria men Erik har aldrig 

slagit dem. Maria får skyddat boende som insats för henne och barnen och Erik bor kvar i deras 
lägenhet och är förvirrad över situationen som uppstått. 

 

Det är Eriks fel att han har hamnat i situationen han är i. 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Erik provocerar mig. 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 
Erik borde tvingas till hjälp för sitt våldsamma beteende 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Erik har en avsaknad av empati 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Eriks beteende beror på ett skevt mansideal 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Jag tycker synd om Erik 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Erik kan kontrollera sitt våldsamma beteende 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Erik bär själv ansvaret för situationen han har hamnat i 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Erik irriterar mig 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Jag vill erbjuda Erik stödsamtal 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Jag skulle känna mig otrygg runt Erik 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Det är yttre omständigheter som gör Erik våldsam 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Om jag var arbetsgivare så skulle jag intervjua Erik för ett arbete 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Erik borde få fängelse och behandling via kriminalvården 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Jag är orolig för Erik 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 



39 

 

Eriks våldsamma beteende beror sannolikt på en skev inre världsbild 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Erik är farlig 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Jag känner sympati för Erik och hans situation 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Erik har en aggressiv personlighet och utövar därför våld 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Erik gör mig arg 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 
Erik vill inte ha hjälp 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Om jag var hyresvärd så hade jag hyrt ut en lägenhet till Erik 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Eriks våldsutövning är kulturbetingad. 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

 

Följande påståenden hör inte längre till ovanstående vinjett: 

 

 

Jag vill arbeta med våldsutövande män men har inte tillräcklig professionell kompetens för det 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Våldsutövande män får ingen hjälp av kommunen då resurserna är begränsade 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Våldsutövande mäns efterfrågan av hjälp är låg. 

 1. Instämmer inte alls  2.   3.   4.   5.   6.   7.    8.    9. Instämmer helt 

 

Vad var anledningen till att du sökte dig till att arbeta inom Socialtjänsten? 

 

 

Hur ställer du dig till frågan om att arbeta med våldsutövande män? 

 

 


